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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân 

và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;  

Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018;  

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;  

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Khiếu nại;  

Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính Phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; 

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra 
Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 
phản ánh; 

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/04/2017 của UBND 

tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Thông tin và Truyền thông;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của Sở Thông tin và Truyền thông gồm các ông (bà) có tên 

sau:   

1. Ông Đậu Tùng Lâm - Chức vụ: Giám đốc Sở;  

2. Ông Dương Văn Tuấn - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở; 

3. Ông Phạm Văn Báu - Chức vụ: Chánh Thanh tra;  

4. Bà Trương Thị Hà Phương - Chức vụ: Công chức Thanh tra Sở.   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-124-2020-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-khieu-nai-455647.aspx
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Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp 

công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi 

dưỡng theo quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết 

định số 27/QĐ-STTTT ngày 16/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Nội vụ;  

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, Ttra4. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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